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Τι είναι ο Διαφωτισμός
• Αποτελεί κίνημα πολιτικό και πνευματικό
• Εμφανίστηκε στην Αγγλία (τέλος 17ου αι)
• Κορυφώθηκε στη Γαλλία (18ος αι)
• Γνώρισε ευρεία εξάπλωση (Ευρώπη, Η.Π.Α.)
• Διαφωτιστές= οι εκπρόσωποί του (Ρουσό, Βολτέρος, Ντιντερό, Μοντεσκιέ, 

Ντ’ Αλαμπέρ)

Το ιστορικό – κοινωνικό πλαίσιο: 17ος – 18ος αι
• Αγροτική επανάσταση
• Βιομηχανική επανάσταση
• Συσσώρευση κεφαλαίων στην Ευρώπη
• Άνοδος αστικής τάξης
• Πρόοδος φυσικών επιστημών

Η αγροτική επανάσταση
• Σημαντική αύξηση πληθυσμού à 
• Ανάγκη για παραγωγή τροφής à
• Μεγάλες αλλαγές στην αγροτική οικονομία

– Μεγάλα αγροκτήματα
– Νέες μέθοδοι καλλιέργειας
– Χρήση μηχανημάτων

ΌΜΩΣ: Μεγάλος αριθμός αγροτών βρίσκεται χωρίς δουλειά και άποροι 
            μαζεύονται στις πόλεις =>

Βιομηχανική επανάσταση
• Πού; Μ. Βρετανία 1750-1780
• Γιατί; 

– χιλιάδες άποροι αγρότες στις πόλεις
– Πρόοδος φυσικών επιστημών 
– Ισχυρές μηχανές

• Συνέπειες: 
– Συγκέντρωση πλούτου
– Άνοδος αστικής τάξης (βιομήχανοι, τραπεζίτες, έμποροι)
– Νέες ομάδες στην εργασία (γυναίκες, παιδιά)

Η πρόοδος στις επιστήμες
• Φυσικές επιστήμες
• Βάση: η λογική
• Φυσικοί νόμοι
• Φράνσις Μπέικον: η αξία του πειράματος
• Ρενέ Ντεκάρτ (Καρτέσιος): αμφιβολία
• Τζον Λοκ: φυσικά δικαιώματα
• Ισαάκ Νιούτον (Νεύτων): το σύμπαν λειτουργεί με βάση φυσικούς νόμους



Βασικές αρχές Διαφωτισμού
• Απόρριψη κάθε αυθεντίας
• Κριτική κάθε υφιστάμενης γνώσης
• Λογική= ο μόνος ασφαλής τρόπος ερμηνείας του κόσμου
• Πίστη στη διαρκή πρόοδο του ανθρώπου

Διαφωτισμός: κίνημα πολιτικό
• Άνοδος αστικής τάξης => διεκδικεί δικαιώματα à
• Φυσικά δικαιώματα

– Ζωή
– Ιδιοκτησία
– Ισονομία
– Ελευθερία σκέψης & έκφρασης

• Κοινωνικό συμβόλαιο (Λοκ): το κράτος στην υπηρεσία των ανθρώπων, 
δικαίωμα αντίστασης στην τυραννία 

• Γενική βούληση (Ρουσό) = δημόσιο συμφέρον = το συμφέρον του συνόλου: 
ο λαός να συμμετέχει στις αποφάσεις 

• Διάκριση εξουσιών (Μοντεσκιέ): εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική 
Επιρροή πολιτικών θέσεων

• Φωτισμένη δεσποτεία (Φρειδερίκος Β΄ Πρωσίας, Μαρία Θηρεσία Αυστρίας, 
Αικατερίνη Β’ Ρωσίας)

• Επαναστάσεις 18ου αιώνα (Αμερικάνικη, Γαλλική) 
Άλλα πεδία

• Θρησκεία: ντεϊσμός (ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για τις δουλειές μας), 
ανεξιθρησκία

• Εκπαίδευση: στόχος= η πρόοδος του ανθρώπου ο δάσκαλος στην υπηρεσία 
του μαθητή

• Οικονομία: 
– φυσιοκρατία (Γαλλία, Κενέ)
– οικονομικός φιλελευθερισμός (Αγγλία, Άνταμ Σμίθ)
– Δηλαδή, περιορισμός της κρατικής παρέμβασης

• Πνευματική παραγωγή: εγκυκλοπαίδεια, 33 τόμοι (Ντιντερό, Ντ’ Αλαμπέρ)
Ερωτήσεις

1. Τι ήταν ο Διαφωτισμός, σε ποια εποχή και γεωγραφική περιοχή εντοπίζεται;
2. Ποιο το ιστορικό – κοινωνικό πλαίσιο που οδήγησε στο Διαφωτισμό;
3. Πώς συνέβαλε η πρόοδος στις επιστήμες στο κίνημα του Διαφωτισμού;
4. Ποιες ήταν οι βασικές αρχές του Διαφωτισμού, και ποια η σημασία τους (για 

τότε και στις μέρες μας);
5. Πώς αντιλαμβάνονται οι διαφωτιστές τη σωστή διακυβέρνηση του λαού;
6. Ποιες απόψεις διατύπωσε ο Μοντεσκιέ και ποια η σημασία τους διαχρονικά;
7. Τι ήταν η φωτισμένη Δεσποτεία;
8. Ποιες οι αντιλήψεις των διαφωτιστών στα πεδία της θρησκείας, της 

εκπαίδευσης και της οικονομίας;


